
 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 K2 
Tālrunis: +371 67843844, 67843845 

Fakss: +371 67272792 
Mob.: +371 26177888 

E-pasts: info@abschliff.lv 
www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/abschliff.abschliff 
Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº,  un svētdienās – brīvs 

Slīpmašīnu un pulējamo mašīnu noma 
Multi-disku slīpmašīna DISCUS 
Daudzfunkcionāla disku slīpmašīna jauna un veca parketa, daudzslāņu parketa un koka grīdu slīpēšanai, pulēšanai, birstēšanai, 
mazgāšanai. Viegli transportējams. Noņemams lielais/galvenais disks. Slīpmašīna nodrošina optimālu putekļu nosūkšanu. Tie 
uzkrājās šim nolūkam paredzētajā putekļu maisā. Slīpmašīna sver: 79 kg, Motora jauda: 2,9 kW. Diska griešanās ātrums: 140 
apgr./min. Galvenā diska lielums: 450 mm. Maināmie disi: 4 x 140 mm. 
Garantijas iemaksa – EUR 450,00. Slīpdiski: no EUR 1,39 līdz EUR 1,03. 
1 diennakts – EUR 45,00. Brīvdienas: piektdiena no 15°° + sestdiena  + svētdiena + pirmdien līdz 12°° – EUR 90,00 

Lentas slīpmašīna Tornado II  
Lentas slīpmašīna jauna un veca parketa un koka grīdu, kā arī krāsotu grīdu slīpēšanai. Piemērota virsmām līdz 60 m² (viena 
telpa). Slīpmašīnas izmēri: augstums 90 cm, platums 40 cm, garums 100 cm. Slīpmašīna sver 60 kg, strāvas patēriņš 13 
ampēri, motora jauda 230 V, jauda 2,2 kW. Lentas izmērs 200x550mm, tās ir pieejamas no G16 līdz G120. 
Garantijas iemaksa – EUR 300,00. Lentas: no EUR 4,72 līdz EUR 8,89. 
1 diennakts – EUR 20,00. Brīvdienas: piektdiena no 15°° + sestdiena  + svētdiena + pirmdien līdz 12°° – EUR 30,00 

Lentas slīpmašīna Bora II 
Lentas slīpmašīna parketa un koka grīdu slīpēšanai. Ērta izmantošana, transportēšana. Pieslēdzams putekļu sūcējs vai 
izmantojams papīra, auduma maiss. Slīpmašīnas svars 82 kg. Motora jauda 230 v, jauda 2,5 kW/4kW.  
Lentas izmērs 200 x 750 mm, kas ir pieejami no G 12 līdz G 120. Lentas: no EUR 6,35 līdz EUR 11,07.  
Garantijas iemaksa – EUR 450,00 
1 diennakts – EUR 30,00. Brīvdienas: piektdiena no 15°° + sestdiena  + svētdiena + pirmdien līdz 12°° – EUR 40,00 

Malu, stūru un trepju laukumu slīpmašīna Taifun 
Disku slīpmašīna jauna un veca parketa, koka grīdu un trepju laukumu, kā arī krāsotu grīdu malu slīpēšanai. Slīpmašīna sver 
14 kg, strāvas patēriņš 9,2 ampēri, motora jauda 230 V, jauda 2,1 kW. Slīpmašīnai atbilst 178 mm diski, kuri ir pieejami ar 
dažādu raupjumu no G16 līdz G120. Slīpēšanai diski ir jāizvēlas atbilstoši lentām, ar kurām ir veikts virsmas slīpējums. 
Garantijas iemaksa – EUR 150,00. Lentas: no EUR 1,05 līdz EUR 1,88. 
1 diennakts – EUR 10,00. Brīvdienas: piektdiena no 15°° + sestdiena  + svētdiena + pirmdien līdz 12°°  – EUR 20,00 

Universāla pulējamā slīpmašīna Golia 43 
Disku slīpmašīna betona un melnās grīdas slīpēšanai, parketa un koka grīdas pulēšanai pirms apstrādes ar eļļu un laku, 
starpslīpējumam, eļļas un vaska pulēšanai, ģenerālajai tīrīšanai, vaskošanai. Slīpmašīna sver 43 kg, mainīgs strāvas 
elektrodzinējs, motora jauda 230 V, jauda 1 kW. Slīpmašīnai atbilst 400mm diski (no G16 līdz G120), sieti (no G60 līdz G220) 
un filči (balts, brūns, sarkans, zaļš, melns, lillā). Diski: no EUR 6,56 līdz EUR 12,09; slīpējamie sieti –EUR 7,73; plānie     
pulējamie diski - EUR 4,18; biezie pulējamie diski - EUR 8,35.  
Garantijas iemaksa – EUR 200,00 
1 diennakts – EUR 20,00. Brīvdienas: piektdiena no 15°° + sestdiena  + svētdiena + pirmdien līdz 12°° – EUR 30,00 

Putekļusūcējs uzstādāms uz universālās pulējamās mašīnas Golia 43 
Golia 43 uzmontējams putekļusūcējs, lai slīpētu un pulētu bez putekļiem. 
1 diennakts – EUR 10,00 Brīvdienas: piektdiena no 15°° + sestdiena  + svētdiena + pirmdien līdz 12°° – EUR 20,00 

Garantijas iemaksa – EUR 100,00 

Universāla grīdas mazgāšanas mašīna Power Scrubber 
Mašīna līdzenu lakotu, eļļotu grīdu un terases dēļu slapjai tīrīšanai un pulēšanai. Aparāts sver 35kg. Maksimālais jaudas 
patēriņš 2,3 kW, nominālais spriegums 220-240V/1-50Hz. Tīrā un netīrā ūdens tilpums 10l. Tīrāmās virsmas platums 40cm. 
Aparātam pieejamas dažāda raupjuma birstes, kas paredzētas mazgāšanai, pulēšanai iekšdarbos un ārdarbos. Mašīna 
aprīkota ar maināmām birstēm un speciāliem sūkšanas stieņiem, kas ļauj savākt aiz sevis radušos netīro tīrīšanas šķīdumu, 
pēc kā grīda kļūst tīra un sausa. Viegli transportējama. 
Garantijas iemaksa – EUR 300,00.  
1 diennakts – EUR 40,00. Brīvdienas: piektdiena no 15°° + sestdiena  + svētdiena + pirmdien līdz 12°°  – EUR 70,00. 

Grīdu birstējamā mašīna Terrassen-blitz / Randy  
Inovatīva birstējamā masīna ar īpaši konstruētām birtsēm ar viļņu griezuu. Ierīce noņem visus netīrumus, sūnas un pelēko slāni no 
koksnes. Rūpīgi notīra bez ūdens un ķīmiskie līdzekļiem. Izmantojasm gan sausā, gan mitrā laikā. Jaudīgs putekļu sūcējs. 
Regulējams roktura augstums. Slīpmašīna sver 61 kg, iespējams papildsvars 19 kg. Motora jauda 230 V, jauda 2,2 kW. Birstes 
diametrs 185 x 180 mm.  
Malām un stūriem izmanto papildus rokas birstējamās ierīces, Kas tiek piedāvātas komplektā.  
Garantijas iemaksa – EUR 300,00 / 200,00  
1 diennakts – EUR 100,00/50,00. Brīvdienas: piektdiena no 15°° + sestdiena  + svētdiena + pirmdien līdz 12°° – EUR 

180,00/90,00 
 
Firma patur tiesības mainīt cenas. Cenas uzrādītas ar PVN 21%. 
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